
 

 

 

Uke 12 Mål Informasjon 

Norsk:   

• Jeg leser minst 15 min hver dag. 

• Jeg vet hva som er viktig å ha med i en personlig mail/brev.  
Matte:  

• Jeg kan bestemme passende måleenhet ved praktisk lengdemåling.  

• Jeg kan regne mellom vanlige lengdeenheter som mm, cm, dm og m.  
KRLE:  

• Jeg kan lage en digital presentasjon om kunst eller moskeen i islam. 
Engelsk  

•  I have done research of a historical figure. 
 

Tema  

• Jeg vet hva som skjer i puberteten 

• Jeg vet litt om hvordan de mannlige og kvinnelige kjønnsorganene 
virker. 
 

Pals/ART: OMSORG  

• Jeg sender hyggelige meldinger til de jeg er glad i. 
 

Kontakt oss ved behov:  

Hei! 
 
Det er viktig at dere melder i fra dersom dere ikke kommer inn på OneNote. Vi 
kan være behjelpelige via telefon ved behov. Bare ta kontakt. 
Det er viktig at du kommer inn i OneNote hjemmefra så du kan få jobbet med 
oppgavene. 
Du må gå til Microsoft Office 365:  https://www.microsoft.com/nb-
no/education/products/office. 
Du logger inn med eposten din som er: s09(dine bokstaver)@v-man365.no. 
Passordet er det samme. 
Da vil du også ha tilgang til Teams og kan chatte med lærerne hvis du har 
spørsmål, eller du kan få oppgaver i Teams i løpet av de neste ukene. 
 
I dag, onsdag, har Karianne fri og er ikke så tilgjengelig som hun har vært på 
mandag og tirsdag. Men, hun svarer på spørsmål når hun har anledning. De 
andre lærerne er det mulig å sende mail til eller chatte med på teams om dere 
trenger det. 
 
Lykke til med dagen i dag! 

Epost: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 

Thor.Erik.Solberg@faerder.kommune.no 
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 Fag Onsdag 
Norsk Gå inn på Salaby Kanal S, Biblioteket. Der ligger det mange bøker du kan kose deg med. Les minst 15 minutter hver dag. Det er mange 

bøker der, så du kan gjerne lese mer. I kapitlet Les og svar er det små historier du kan lese og så svare på spørsmål til det du har lest. 
  
Dette er tiden for å sende personlige brev, epost og meldinger. Les i Kaleido grunnbok side 24-27. Skriv brev i skriveboka di. Så kan du 
etterpå skrive den i en epost og sende til noen som trenger en oppmuntring i disse dager. I Øv på-delen står det at dere skal 
sammenlikne, og det får vi jo ikke gjort. Men det andre lar seg gjøre.  
 

Engelsk Logg inn på salaby - link: https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures 
  
Du må velge ut en av de kjente figurene og lage en presentasjon. Helst på PowerPoint.  
  
Krav på innhold:  
 
A) Generell informasjon om personen slik som navn, alder, fødested. Viktig å ha bilde av personen på presentasjonen   
 B) Hva har personen gjort for å bli en historisk kjent figur. 
 C) Svar på følgende spørsmål i presentasjonen: Ville denne personen bli like kjent i dagens samfunn? 
 
Alternativt opplegg: (De som har avtaler om litt ekstra hjelp og tilrettelegging i engelsk skal gjøre det alternative opplegget. Har du ingen 

avtale gjør du det som står over. Er du i tvil; kontakt en av lærerne) 
 
Skriv ned fem faktasetninger om en historisk figur. Det er viktig at man skriver på engelsk og bruker fulle setninger. 

 

Fysisk aktivitet Velg en eller flere av aktivitene:   
30 minutter – joggetur 
30 minutter – just dance eller KIDZ BOP dance along (youtube) 
 30 minutter – yoga. Følg link:  
https://www.youtube.com/watch?v=WwF7ooo1igE&fbclid=IwAR3jATxtgWZsVO8SLfTMFLfdpGhrI4TqKbIkLcVdzMsvZXPPaKNPpagRtZw 
  

Husarbeid Hjelp til med å dekke bordet før mat, og rydde igjen etter mat. 
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